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Valahol
Európában

A zene - az kell...
Sok, nagyon sok szereplős színművel érkeztek Erdőkertesre a Thália Tanoda színművészei, leendő színművészei, szereplői, tanárai, betanítói, kellékesei, öltöztetői,
kosz-sminkesei, és mindenki akinek munkája, figyelmessége, tehetsége szükséges egy színházi vizsgaelőadás sikeréhez. Hasonlóképpen rendhagyó volt az
érdeklődő közönség is, hiszen kibővült a nézőtér az izguló, aggódó, büszkélkedő szülői, rokoni, baráti körrel.
A háborúkról, legfőképpen a világháborúkról, és így
a második világháborúról is sajnálatosan és szívszorítóan sok mindent el lehet, és el kell mondani. Így
adódott, hogy most a gyereksorsok, a gyereknézetek,
a gyerekkapcsolatok kerültek felszínre. A háborús évek
utáni friss sebek talán még fájóbbak lettek a gyermekhalálok becsempészésével a színházi világ kikapcsolódást ígérő misztikus hangulatába. De az évtizedek azt
mutatják, hogy a fájdalom-felejtés elkerülésére szükség
volt, és van a Valahol Európában bemutatására itthon
és a világban, ahol összeszámolhatatlan helyen és műfajban láthatták, hallhatták már a nagy sikerű magyar
alkotást: Dés-Horváth-Korcsmáros-Böhm-Nemes műve
nyomán.
„Lehet egy dal, vagy ritmus, vagy zaj, egy árva hang,
egy jel, a zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse adjuk fel! Mert a jó, a rossz csak szó, olyan, ami sokszor változó, de egy ismerős hang, az megmarad, máris
érzed hogy védve vagy, a dal egy biztos hely ! A zene
az kell, mert körülölel, és nem veszünk majd el. Ha van
elég szív, az sokat segít, mert úgysem adjuk fel. . .„
Erdőkertes színházi közönsége ezúttal musical műfajban csodálhatta meg a pénteki előadást. Sok mindenben újszerűen, látványosan, mozgalmasan, a gyermeki
fáradhatatlanságot, pajkosságot kihasználva pergő
ritmusban elmondva, bemutatva, eljátszva a szomorúságot, hogy Kuksit lelőtték, és nekik (nekünk) mégis
élni kell. A történet valóságos és tragikus, a felidézése,
művészi és megható. A vizsga sikerült! A meghajlásnál
felzúgott a közönség taps – mindenkinek szólva, a tekintetek találkozásánál felzúgott a vastaps, az ünnepelt
művészjelöltek, és az izgalomban is örvendő hozzátartozók gondolatváltásában.

Kép és írás:

Juhász Andor
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polgármesteri beszámoló

Tis ztelt Er dőke rte si
Polgár ok!
2015. március 18. közmeghallgatáson egy vetített diabemutatóval illusztrálva Dr. Pásztor László polgármester
beszámolt az elmúlt időszakról és a jövőbeni tervekről.

Á

llandó lakosaink száma 7.776
fő. Évről évre emelkedik, most
750 fő, azok száma, akik tartózkodási
hellyel rendelkeznek és itt élnek a településen. A területünk 1958-1959. óta
575 hektár, ebben változás nem történt. Intézményeinkről néhány szó. A
Neumann János Általános Iskola tekintetében elválik a fenntartó és a működtető. A fenntartó a KLIK, ez a szervezet
fizeti a pedagógusok, a pedagógusok
munkáját segítő alkalmazottak bérét
és juttatásait. Minden további költség a
működtetői feladatokat ellátó önkormányzatot terheli.
Ez nagyságrendileg több mint 30 millió forint kiadást
jelent évente. Jelenleg 18 tanuló csoport van és 384 tanuló.
w Az önkormányzat intézménye a Ki akarok nyílni Óvoda, amely két telephelyen működik, összesen hét
csoportban. A Rákóczi utcai épületben van hat csoport,
egy csoport a tábori óvodában működik. Az óvodában
26 fő dolgozik és 181 gyermek jár jelenleg óvodába.
w A Szőlőfürt Református Óvoda az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanban működik, vagyonkezelői szerződés alapján a Református Egyház Szórvány
Gyülekezetének üzemeltetésében. A Református óvodában, 4 csoportban 100 gyermekkel foglalkoznak.
w Az egyéni vállalkozók száma 244, a gazdasági
társaságoké valamennyivel kicsit magasabb, 326 társaság.
w A 2014. évi fejleményekről, eredményekről szeretnék beszámolni. Az általános iskolát az önkormányzat
sajátjának érzi, mert az iskolában a mi gyerekeink tanulnak. Sikerült egy tantermet teljesen felújítanunk teljes
körűen. A teljes felújítást azért csináltuk végig, hogy a
folyamatos felújítás során lássuk a problémákat, mire
kell felkészülnünk, milyen költséggel kell számolnunk.

Az elmúlt nyáron az iskola épületének
minden helyisége kifestésre került. Két
tanteremben LED-es világítást szereltettünk fel. Az öreg iskola épületében
az emeleti vizes blokk felújítása is megtörtént. A munkák nyáron kezdődtek
meg és szeptemberben fejeződtek be. A
tavalyi év számszakilag legnagyobb beruházása a tornaterem energetikai korszerűsítése volt, melynek része volt az
öreg iskola épületében a kazánok cseréje
is.
w A tavalyi évben megtörtént a
2102 jelű országos közútnak, a Fő útnak
a felújítása. A felújítás állami beruházás
volt, nem önkormányzati költségből
készült, illetőleg csak nagyon kis részt
kellett vállalnunk belőle. Többnyire a
problémák egyeztetése volt az önkormányzat feladata a lakókkal, az érintett gazdasági vállalkozásokkal és a kivitelezőkkel. Jelzőlámpás gyalogátkelőhely valósult meg a településközpontban. Az országos
közút felújítása előtt az alatta lévő, az 90-es években
épült csatornahálózat teljes körűen felújításra került. Ez
a rekonstrukció közel 40 millió forintba került.
w A tavalyi évben a közútfelújításból mart aszfalt
vásárlására került sor, melyből a települési utak rekonstrukcióját kezdtük meg, van ahol szegélykővel, kisebb
forgalmú utcákban egyszerű terítéssel, hengerléssel.
Mind emellett járdákat építettünk.
w A tavalyi évben a volt Ganz, illetőleg az Aluplast
ipari ingatlant megvásárolta az önkormányzat. Szeretnénk a Település-üzemeltetési csoportnak itt telephelyet kialakítani a jövőben. Azt is tervezzük, ha gazdaságfejlesztési pályázat kiírásra kerül, akkor ezzel az épülettel
pályázaton szeretnénk indulni azért, hogy fel tudjuk
újítani, abban irodákat, üzleteket, műhelyeket tudjunk
kialakítani. Természetesen ez szolgálna központi helyéül a szociális szövetkezetnek is. Igyekeztünk a Település-üzemeltetési csoport munkájának a színvonalát
emelni, ezért gépeket vásároltunk, amelyekkel biztosan
találkoztak már a településen. John Deer típusú a zöld
traktorunk, Zetor típusú a piros traktorunk. Ezekhez

•

•

•

Kiadja Erdőkertes Község Önkormányzata Felelős kiadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző Főszerkesztő: Sinkó György
Szerkesztő-újságíró: Sinkó Ivett A szerkesztőség címe: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. Tel.: (28) 595-055; fax: (28) 595-041;
e-mail: erdokertesinaplo@gmail.com
Honlap: www.erdokertes.hu
Megjelenik havonta 2.800 példányban
Fotó: Juhász Andor Tördelés: Sinkó Ivett Nyomda: B32 NYOMDA Kft. Műszaki vezető: Mészáros Attila

•

•

•

•

•

•

2

k ö z m e g h a l l g at á s

adaptereket vásároltunk, hogy minél teljesebb munkát
tudjanak végezni.
w Megépült a járdaszakasz most már a Lomb utcától az Aszódi utcáig. A CBA-nál is nagyon fontos volt
a járda megépítése, parkoló helyek létesítése. A Fő út és
a Rákóczi utca között szakaszon, valamint a Villamos
utca teljes hosszában is elkészült a járda. Mindenhol
legalább 1,6 méter széles járdával gondolkodtunk azért,
hogy kényelmes legyen közlekedésre, takarítható legyen
a kis traktorral.

w Szegélykővel került felújításra a Rákóczi utcának a Thököly utca és a Báthori utca közötti szakasza,
valamint a Mária utca teljes hosszban. További utcákban
valósítottunk meg útjavítást, például a Szilva utcában, illetőleg a Szabadkai utcában.
w Októberben voltak az önkormányzati választások. A képviselők létszáma nem változott, nyolc települési képviselő és egy polgármester van. Továbbra is két
alpolgármester van, de most már képviselői státuszban.
Egy bizottság működik, a képviselők a bizottságnak tagjai. A képviselők függetlenek, ezért a külsős bizottsági
tagokat úgy választottuk meg, hogy a pártok képviselete és a korosztályok képviselete is biztosított legyen. A
települési képviselői fogadó órák bevezetése új dolog a
településen, most próbáljuk, hogyan működik a gyakorlatban. Egy hónapban négy fogadó napot tartunk, hármat a Faluházban, egyet pedig az ESÉLY Alapellátási
Központ épületében.
A 2015. évről is szeretnék néhány szót szólni. Háromoldalú tárgyalás eredményeként sikerült a háromházi részen lévő élelmiszer boltot újra megnyitni. Tudomásom
van arról is, hogy Háromházon mások is terveznek üzletet nyitni. Így a Háromház településrészen a lakosság
alapvető élelmiszerekkel, tisztítószerekkel történő ellátása megoldódott.
w A Volánbusszal folyamatos egyeztetések vannak, a Gödöllőre, a Misszióba közlekedő járatszámok,
hétvégi buszközlekedés növelését próbáljuk elérni.

Sajnos mindig az a válasz, hogy a Volánnak nincs több
pénze erre. A MÁV ZRT, a NIF ZRT munkatársaival
is tárgyaltam az elmúlt időszakban. 2016-ban várhatóan megkezdődik a 71-es számú vasútvonal felújítása. A
munka előreláthatólag 13 hónapot fog igénybe venni,
addig teljes vágányzár lesz. A peronok átépülnek, a mi
peronunk lejjebb kerül Veresegyház felé, mert körülötte
nagy befogadó képességű P+R parkoló lesz és megfelelő csatlakozás a volánbusz számára. A jelenlegi felvételi
épület megmaradásáért küzdünk, mert a tervek szerint
bontásra van ítélve, üzemi célokat nem fog szolgálni.
Sem a földterület, sem az épület nem az önkormányzat
tulajdona, de a MÁV-val közösen ebben az épületben
létre lehetne hozni egy helytörténeti gyűjteményt. Ez az
épület a település legelső éveiben épült és a 71-es vasútvonal a nagy Magyarországon az első villamosított vasútvonal volt.
w Nagy problémát jelent, sokszor beszéltünk már
az illegálisan kihelyezett kommunális hulladékról, valamint annak begyűjtéséről. A környező önkormányzatok megkeresésével, együttműködésével és civil összefogással próbálunk megoldást találni erre a problémára.
Ezért szemétgyűjtő akciókat fogunk meghirdetni ahová
várjuk a lakosokat. A Település-üzemeltetési csoport
időről-időre kisebb területeket rendbe tesz, azonban a
szemét ezekre a területekre újra és újra kikerül. Ezen a
gyakorlaton szeretnénk változtatni. Fontos lenne március 31-ig végleges megoldást találni a csatornahálózattal
összefüggésben keletkező szag megszüntetésére. A megoldás érdekében a Veresegyház és környéke Szennyvíz
Társulás vette kézbe a feladatot és várhatóan a Fő úton a
szaghatás a Thököly utcától lefelé meg fog szűnni.
w Megváltoztak a jogszabályok, szó volt arról,
hogy mi lesz az égetéssel. A település közigazgatási határán belül az önkormányzat dönti el, mikor lehet égetni. Nekünk erre van rendeletünk, amely szerint keddi és
szombati napon lehet avart és kerti hulladékot égetni.
Grillezni mindig lehet, a környezeti viszonyok figyelembevételével és lehetőleg ezzel másokat ne zavarjunk.
w A településszerkezeti tervünket jogszabályváltozás miatt meg kell változtatnunk. Ez lényegi változást
nem hoz a település életében, de a jogszabálynak eleget
kell tennünk ahhoz, hogy a települést a saját arculatunk,
a saját elképzeléseink szerint tudjuk alakítani.
w Az idei évben a Mély utca lakott részében kiépül
a vízi közmű. Készítjük a tornacsarnok koncepciótervét,
hogy a következő években azzal sikeresen tudjunk pályázni.
w Az idei évben megújul az öreg iskolaépület lépcsőházának az üvegezése.
w Tavaly ősszel elkezdődött a dr. Card kártyák

beszámoló
kiosztása. Ez az iskolákban már megtörtént, még a következő hetekben egyeztetünk a házi orvosokkal és a
szolgáltatóval. Ezt követően az aktív korúak, és a nyugdíjasok számára is hozzáférhetővé válik ez az életmentő
kártya.
w Terveink, pályázataink. A csapadékvíz elvezető
hálózat tervei készülnek el a napokban. Utána beadjuk
engedélyeztetésre, hogy azt meg lehessen építeni. Természetesen a megépítéséhez pályázati pénz szükséges. Közvilágítást szeretnénk fejleszteni szintén pályázati forrásból, lehetőség szerint a LED-es technológiát szeretnénk
elhozni településünkre. A kivetítőn ismételten látható
a tornacsarnok, sportcsarnok kérdése. Az útépítés és
járdaépítés is nagyon fontos, viszont a kastély műszaki
állapotának megőrzése is ugyanolyan fontos. Jelenleg az
épület műszaki állapota kívülről erősen leromlott, belül
viszont civilszervezetek működnek. Az iskola energetikai korszerűsítésére is szeretnénk még pályázni, de az
egészségház felújítása is szükséges lenne, még ez a munka el sem kezdődött. A volt Ganz épületének fejlesztését
is pályázati forrás igénybevételével kívánjuk megoldani.
w Pályázati lehetőségekről néhány szó. Sokat hallunk az uniós pályázatokról. 2014. és 2020. között van
egy 7 éves pénzügyi ciklus. A magyar állam is kap még
pénzt bizonyos fejlesztésekre. Vannak ágazati programok, amelyek a hét régióban egymást átszőve pályázatokat írnak ki magánszemélyek, vállalkozások, önkormányzatok részére. Van egy külön program, a PEKOP,
amely összefoglalóan tartalmaz minden pályázatot,
amely Pest megyében elérhető vállalkozásoknak, önkormányzatoknak. Ennek a pályázati keretnek nagy része
gazdaságfejlesztésre fog fordítódni, ami marad az lesz az
állami intézményeké, önkormányzatoké. Pest megyében
összesen 187 település van és még Budapest. Gyors kalkulációt végeztünk, melynek eredményeként megközelítőleg 87 millió forint pályázati forrás jut településenként lakosságszámtól függetlenül.
w A közmeghallgatást megelőzően rendkívüli
testületi ülésen vettünk részt, ahol a Képviselő-testület óvodaépítési pályázat benyújtásáról hozott döntést,
mert szeptember 1-jétől minden hároméves kort betöltő
gyermek óvodai elhelyezését az önkormányzatnak biztosítani kell. Erdőkertesen a csoportszobák száma kevés
lesz, ezért pályázunk két csoportszobás óvoda építésére,
amelynek van tornaterme és kiszolgáló helyisége, összesen 300 m2 területen. Sok kiszolgáló helyiség építését
meg tudjuk spórolni azzal, hogy az új épület egy egységet fog képezni a Rákóczi úti óvodával. 115 millió forint
a bekerülési költsége. Elég nehéz ezen a pályán küzdeni,
mert minimális a pályázati pénz, amit az önkormányzatok megszerezhetnek. Létezik még KEHOP elneve-
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zésű program, ahol megjelenhetnek még pályázatok, de
minimális pályázat van, amin az önkormányzatok indulhatnak. Belterületi útfejlesztésre nem lesz pályázati
támogatás, nincs rá pénz.
w Az önkormányzat számára a civil szervezetek
fontosak. Itt most kiemelném a Sport Egyesületet. A
sportöltöző megújult a tavalyi évben, az idén az alsó pálya lelátóját szeretnénk megépíteni, illetőleg a pályákat
rekonstruálni, a gyepet felfrissíteni elnyert pályázati forrás igénybevételével.
w A háromházi lőtér több dolog miatt előtérbe
került. Rengeteg kommunális hulladékot hordtak oda
az emberek. Tavaly a honvédséggel együttműködésben
összegyűjtöttük. Az idén is hasonló módon szeretnénk
eljárni. A lőtér mögötti önkormányzati tulajdonú ingatlan területcseréjét kíséreltük meg. Az Aszódi utca,
Birkás utca mögötti területet rekreációs övezetnek, erdőnek szeretnénk kialakítani. Nem sikerült elérni a területcserét, a honvédség a területcserével nem járna jól.
A robbantások miatt többször bent jártam ezredes úrnál. Ígéretet tett arra, hogy lehetőség szerint minimális
robbanó anyagot fognak egyszerre felrobbantani. Sajnos
a minisztériumba írott levelemet nem fogadták el, nem
tartották olyan súlyosnak a keletkező rezgéshullámokat, amely a lakóépületekben kárt okozna. Azt várják
el, hogy a lakók készíttessenek statikai szakvéleményt és
azzal forduljanak a minisztériumhoz, bizonyítva, hogy
a keletkezett kár a lőtéri robbantásból ered. Az országgyűlési képviselőt megkerestem, ígért egyeztetést a miniszterelnökséggel, de még nem kaptam tájékoztatást.
w Több utat szeretnénk javítani, az ehhez szükséges anyag, rendelkezésünkre áll. Még egy gép beszerzése
kell, utána indulhat a felújítás. A mart aszfalttal épített
útnak a nyár nagyon jót tesz. A Mély utcai vízi közműről szóltam, azon a részen fog megépülni, ahol a lakott
ingatlanok vannak.

BESZÁMOLÓ
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A hulladéklerakó telep rekultivációja folyamatban van. Ez több mint 5 hektárnyi terület. A rekonstrukciójára a Zöldhíd társulás pályázott. Egy pályázatból
a társulás a mi bányánk rekultivációját is megoldotta.
Még folyik a munka 2015. szeptember 30-ig. Ebbe az
önkormányzat nem tett pénzt, a rekultiváció állami finanszírozás.
w A Kulturált Települési Környezet Díj a büszkeségünk, amelyet a Szent István parkkal nyertünk. A
zöldterületekre igyekszünk kiemelt figyelmet fordítani.
Az idei évben az Erdővárosiak terének rekonstrukcióját
tervezzük. A lakossági közreműködésre felhívást teszünk
közzé. Ez a terület a Pozsonyi u. Bacsó B. utca találkozásánál lévő háromszögben található, ligetes, játszóteres
pihenőparkot szeretnénk itt kialakítani. Az Oroszlános
játszótér tavaly elkészült, nagyon kedvelik a szülők és a
gyermekek is. Az idei évben a növényesítését folytatjuk
és lehetőség szerint öntözőberendezéssel is el tudjuk
látni. Az Utcasajt tisztántartása, állagmegőrzése fontos
feladat ebben az évben. Újra pályázunk a Kulturált Települési Környezet Díjért, mert a megyében egyedül álló
alkotás. Bízom benne, hogy sikerünk lesz vele. A Szép
porta pályázat idén is kiírásra kerül, ennek előkészítését
Nagyné Gódor Csilla alpolgármester asszony vezérli. Új
pályázati feltételek lesznek. A közterületi fásítás keretében tavaly 150 szilfát elültettünk. 206 fa a szülőknek
került átadásra. A Legszebb konyhakertek pályázat az
idén is lesz. Kérem, hogy induljanak, mert a pályázaton
a tavalyi évben erdőkertesi lakos első díjat nyert országos
döntőben.
w A téli közfoglalkoztatás keretében, ami az idén
tavaszra futott ki, oktatáson lehetett részt venni és munkát végezni nálunk. Az idei évben március és augusztus
között 19 fő közfoglalkoztatott lesz. 85%-ban állja az
állam a bérüket. A téli közfoglalkoztatásban a dologi kiadásokhoz is kaptunk 200.000 forint támogatást, amit
az önkormányzatnak meg kellett előlegezni, mert az elszámolására csak a program végén kerülhetett sor.
w Közterületek rendjéről röviden. A közbiztonságnál a rendőrséggel, körzeti megbízottakkal működünk
együtt. Egyre többször van megerősítő szolgálat Erdőkertesen. Törekszünk a harmadik körzeti megbízotti
státuszra, folyamatosan egyeztetünk a Gödöllői Rendőrkapitánysággal. A Polgárőr Egyesületnek új vezetősége van és legfontosabb feladatunk jelenleg a taglétszám
emelése. A térfigyelő kamera rendszert az idén 32 kamerásra szeretnénk kibővíteni oly módon, hogy a Szent István park is kamerákkal megfigyelt legyen. Új és fontos
dolog, hogy Erdőkertes Község Önkormányzatának van
közterület felügyelete és állatvédőrsége is. További egy
közterület felügyelőt szeretnénk alkalmazni, csökkent a

kóborló kutyák száma, van szerződésünk gyepmesterrel.
Az állatvédőr közterület felügyelő a kóbor kutyát befogja és átadja a gyepmesternek, ha az eb tulajdonosa nem
azonosítható. Chipolvasóval is rendelkezik.
w Az állami és községi ünnepeket az idei évben is
megtartjuk. Önkéntes munkát hirdetünk meg az Erdővárosiak teréhez, a Kastély Donga részének rendbehozatalához és a szemétgyűjtésnél is számítunk Önökre.
Május 1-jén majális rendezvény lesz. Az idei évben a Barátság Nyugdíjas klub ünnepli 40 éves évfordulóját július 13-án. A Falunapok rendezvényre is sor kerül, melynek időpontját egy héttel előbbre hoztuk, hogy ne essen
egybe másik rendezvénnyel. Idén lesz Nyeregbe Kertes
lovas rendezvény 25-én és 26-án pedig egy kerékpárversenyt jelent, mely országos rendezvénynek részeként Erdőkertesről indulnak a versenyzők. Mindkét napra társprogramokat is szervezünk a rendezvényhez. Az Idősek
világnapi köszöntője sem marad el. A karácsonyhoz kapcsolódóan a Szent István parkban lesznek programok.
A hivatal ügyfélfogadási rendje nem változott, a hivatal
az azonnali intézkedést kívánó élethelyzetben mindenki
előtt nyitva van. Az önkormányzatnak van honlapja, saját Facebook-oldala, és havonta jelenik meg az ingyenes
Erdőkertesi Napló.
w Erdőkertes jövőjéről néhány szót. A lakosságszám növekedése okán a kötelező feladatainkat eredményesen tudjunk ellátni, az intézményi ellátás biztosítva
legyen, senki ne szenvedjen hiányt, legyen megfelelő az
iskolai, óvodai ellátás. A település várossá nyilvánítását a
testület támogatta. Határidőben megtörtént a pályázat
beadása. A Megyei Kormányhivatal részéről hiánypótlás
nélkül a miniszterelnökségre továbbításra került. A nyár
folyamán várható döntés. Augusztusban kerül sor a döntés kihirdetésére. Bízzunk a pozitív elbírálásban. A település kép formálásáról szóltam. Igyekszünk kulturális és
szociális igények kielégítésére is figyelni ahhoz, hogy az
itt élő emberek Erdőkertest jó szívvel az otthonuknak
mondhassák.
Dr. Pásztor László
polgármester

Képviselői fogadóór a
május 5. (1. kedd) 17.oo - 18.oo Faluház
Hollósi Jánosné - Bakos István
május 21. (3. csütörtök) 18.oo - 19.oo
Faluház Kopeczky Lajos - Boldizsár Dániel
június 4. (1. csütörtök) 18.oo - 19.oo ESZAK
Nagyné Gódor Csilla - Hack István
június 16. (3. kedd) 17.oo - 18.oo Faluház
Varga-Bokor Zsuzsanna - Galló György

a majális eseményei
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védőnői áll á s
Erdőkertes Község Önkormányzata pályázatot hirdet védőnő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2113 Erdőkertes,
Fő tér 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok: védőnői feladatok, szolgálati
lakás biztosításával
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
w Főiskola, védőnő,
w Felhasználói szintű Windows, levelezőprogram,
B kategóriás jogosítvány,
w büntetlen előéletű, cselekvőképes, magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személyek pályázhatnak
védőnői szakképesítésre vonatkozó érvényes működési
nyilvántartásban szereplők, akik önállóan végezhetnek
egészségügyi tevékenységet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
w legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

w
w

Gyakorlott szintű Windows, levelezőprogram,
helyismeret
Elvárt kompetenciák:
w önállóság, határozottság, elhivatottság,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
w a képzettséget, a büntetlen előéletet igazoló okiratok, önéletrajz, B. kat jogosítvány másolata,
működési nyilvántartás másolata,szakmai tapasztalat
igazolása,kamarai tagság igazolása
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2015. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pásztor László polgármester nyújt, a 06-20-4748592 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
w Elektronikus úton Dr Pásztor László polgármester részére a polgarmester@erdokertes.hu e-mail címen
keresztül
w Személyesen: Dr. Pásztor László, Pest megye,
2113 Erdőkertes, Fő tér 4.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes
meghallgatást követő munkáltatói döntés
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 19.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkáltató az állás betöltésével szolgálati lakást tud biztosítani.

P ÓT BE I R AT K O ZÁ S A Z ÓVODÁ BA !
Értesítjük a kedves szülőket, hogy a KI AKAROK NYÍLNI ÓVODA
beiratkozási lehetőséget hirdet az alábbi időpontban:

május 11-én hétfőn 7 - 17 óráig

Beiratkozás helyszíne: 			
Amit a beiratkozásra hozni kell:
						
						
						

Erdőkertes, Rákóczi u. 9-11. emeleti fejlesztő szoba
a gyermek és szülő lakcímkártyáját
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
TAJ kártyáját
Egészségügyi kiskönyvét (oltási kiskönyv is)

A jelentkezési lap letölthető honlapunkról:
www.ovi.erdokeres.hu/hirek

Járosiné Suba Karolina
óvodavezető
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2015. májusi programok

A programra a belépés díjtalan!

l
2015. május 10. (vasárnap)
Május 19-ig látható a „Csak egy Földünk van!” GOMBAISMERETI TÚRA – GOMBASZAKÉRfotókiállítás Ferenczi János anyagából
TŐ VEZETÉSÉVEL
Tájékoztató plakátokon!
l
2015. május 1. (péntek) 10.oo-17.oo
2015. május 14. (csütörtök) 14.oo-18.oo
MAJÁLIS AZ IFJÚSÁGI TÁBORBAN (Fő út 232.) l
Kulturális, szabadidős programok, versenyek, vetélke- VÉRADÁS
A belépés díjtalan!
dők, családi és baráti főzőverseny
(részletes tájékoztató plakátokon és a honlapokon)
l
2015. május 23. (péntek) 18.oo
A belépés díjtalan!
A ZSOKÉ KLUB összejövetele
l
2015. május 2. (szombat)
Filmvetítés: A solymászat története
„CSALÁDI NAP A TERMÉSZETBEN”
A belépés díjtalan!
Túra a Pilisben (Tájékoztató plakátokon!)
l
2015. május 23. (szombat) 18.oo
A belépés díjtalan!
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
l
2015. május 8. (péntek) 18.oo
„Történelem a mának” Anne Frank életéről szóló kiálBioPont Klub
lítás megnyitója
A gyomnövényekről tart előadást dr. Farkas Anikó
l
2015. május 28. (csütörtök) 15.oo-18.oo
A belépés díjtalan!
GYERMEKNAPI TÁRSASJÁTÉK-NAP
l
2015. május 9. (szombat) 9.oo-12.oo
Különleges társasjátékok bemutatója és vására, és kézBABARUHA- ÉS JÁTÉKBÖRZE
műves foglalkozások
Stand-díj: 500.-Ft és 700.-Ft (előzetes bejelentkezés: A belépés díjtalan!
május 4-ig!)
l
2015. május 29. (péntek) 18.oo
A belépés díjtalan!
Moliére - A szerelem mint orvos
l
2015. május 9. (szombat) 13.oo-16.oo
Kétfelvonásos komédia a veresegyházi Színskála Stúdió
„RÉZMOZSARAT VEGYENEK!” Bolha-piac
előadásában
Stand díj: 500.-Ft és 700.-Ft (előzetes bejelentkezés: Rendezte: Ácsné Csáki Ildikó drámapedagógus (részmájus 4-ig!)
letesen alább)
Belépődíj: 700.-Ft és 500.-Ft (elővételben már kaphal
2015. május 9. (szombat) 16.oo
tó)
A CS. GYÖRGY VÁROSI KULTOUR
l
2015. május 30. (szombat) 14.oo
BEMUTATJA: Rejtő Jenő '110
Irodalmi játék, melynek során a résztvevők Rejtő Jenő ULTI-KLUB
műveiből összeállított feladatokat oldanak meg. A he- A belépés díjtalan!
lyes megfejtők között könyveket sorsolunk ki.
2015. május 30. (szombat) (más helyszín!)
A játék nevezési díja: 500.-Ft (részletes tájékoztató pla- l
A Kertesi Kamarakórus a Csepeli Kórustalálkozón vesz
kátokon és a honlapon)
Az író életéről és műveiből összeállított totót helyesen részt.
Folytatás a következő oldalon>
kitöltők között könyvet sorsolunk ki.
l
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Folytatás az előző oldalról>

A díj szállást, étkezést, foglalkozásvezetést, anyagköltl
2015. május 31. (vasárnap) 17.oo
séget tartalmaz
NOSZTALGIA KLUB
Tervezett program: textilfestési technikák, nyári táska
varrása, takaró/terítő készítése, rátétes párna varrása.
l
2015. május 31. (vasárnap)
Jelentkezni lehet a Faluházban június 20-ig!
GOMBAISMERETI TÚRA – GOMBASZAKÉR- A TÁBOROK MEGFELELŐ SZÁMÚ JELENTKETŐ VEZETÉSÉVEL
ZŐ ESETÉN INDULNAK!
Tájékoztató plakátokon!

Júniusi előzetes:

felhívá s

110 évvel ezelőtt, 1905. március 29-én született Rejtő
Június 5. 17.oo
Jenő, aki "... egyaránt népszerű az alig olvasók tágas és az
Gitártanszak növendékeinek évzáró programja
irodalmi ínyencek szűkös köreiben.”
“Kitűnő érzéke volt a szörnyű világban meglátni a je2015. június 7. (vasárnap)
lenségek fonákját, megmutatni az emberellenesben a
GOMBAISMERETI TÚRA – GOMBASZAKÉR- nevetségest, és e nevetségessé tétellel leleplezni oly sok
TŐ VEZETÉSÉVEL
silányságot” – írta róla Hegedűs Géza.
Tájékoztató plakátokon!
Május 9-én (szombat) 16.oo órai kezdéssel a Cs. György
városi kul-tour és a Faluház vetélkedőt szervez az emlé2015. június 13. (szombat) 14.oo órától
kére, melyhez a „beugró” egy totó kitöltése lesz, amit a
A Szent István Parkban: A Barátság Nyugdíjas Klub év- könyvtárban vehetnek át az érdeklődők.
fordulós ünnepi programja
(A május 9-ei verseny nevezési díja 500.-Ft)
***
2015. június 26 (péntek) 10.oo órától
A Faluház GYERMEKMEGŐRZŐ SZOLGÁLTASemmelweis nap (ESZAK)
TÁST szervez, elsősorban a saját rendezvényei idejére,
hogy a kisgyermekes szülőknek megkönnyítsük a
Június 28-ig látható a „Történelem a mának” programjaink látogatását. Várjuk a jelentkezőket, akikAnne Frank életéről szóló kiállítás
kel elbeszélgetünk a feladatról.
***
Táboraink:
Az Erdőkertesi Faluház kistérségi Zsoké Klub szervezésével igyekszik otthont adni Veresegyház, Erdőkertes,
HONISMERETI, TERMÉSZETISMERETI ÉS Őrbottyán, Szada, Csomád lovasainak.
TERMÉSZETJÁRÓ TÁBOR
Az együttműködés célja a színvonalas klubélet megte2015. június 22-26-ig - A Hortobágyi Nemzeti Park remtése, valamint egy munkahelyteremtő turisztikai
területén
projekt megvalósítása.
Részvételi díj: 17.000.-Ft/ fő (10-18 éves gyermekek Az első alkalmat március 27-én (péntek) 18.oo órai
számára)
kezdettel tartották. Jelentkezni lehet a civil szerveződés ötletgazdája elérhetőségein: Ertinger Géza tel:
KÉZMŰVES TÁBOR 2015. július 13-17-ig
06/28 786-538 email: ertinger.geza@upcmail.hu
Részvételi díj: 15.000.-Ft/fő
A részvétel díjtalan!
Jelentkezni lehet a Faluházban június 5-ig.
***

w
w
w
w
w

SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR 2015. július 13-17-ig
Szakmai vezető KOVÁCS ÉVA
Részvételi díj: 15.000.-Ft/fő
Jelentkezni lehet a Faluházban június 5-ig.

Kedves Erdőkertesi Anyukák, Kismamák és
Nagymamák!

Ha kimozdulni, kikapcsolódni vágytok a kisbabátokkal,
gyermeketekkel, ha érdekel Titeket a szakértők véleménye és más családok tapasztalata, találkozzunk minden
héten csütörtökön 10.oo-12.oo-ig az Erdőkertesi FaluKÉZMŰVES, PATCHWORK (TEXTIL) TÁBOR házban!
Zavartalan két óra anyukáknak és gyerekeknek, havon(felnőtt!) 2015. július 13-17-ig
Részvételi díj: 15.000.-Ft/fő/3nap (szállás nélkül ta más, helyi szakértő vendégekkel beszélgetünk babagondozással, gyermekneveléssel kapcsolatos témákban.
12.000.-Ft)
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Az anyukákat sem hanyagoljuk el. Nőket, édesanyákat
érintő témákkal is foglalkozunk.
Gyertek együtt!
Várandós vagy és rengeteg a kérdés még benned? Gyere
bátran, hogy segíthessünk!
Csatlakozzatok Facebook csoportunkhoz: Erdőkertes
Baba-Mama Klub.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Csányi Anita és Varga-Bokor Zsuzsanna
***
Alapfokú gombaismereti tanfolyam folytatódik a Faluházban Kis Szidónia gombaszakértő vezetésével. Elméleti foglalkozások ősszel és tavasszal 6-6 alkalommal,
minden második csütörtökön 18.oo-20.oo-ig. Terepgyakorlat ősszel és tavasszal 6-6 alkalommal, előzetesen egyeztetett hétvégi időpontokban, telekocsikkal,
költségmegosztással.
A részvételi díj 28.000.-Ft/fő (a jegyzetet is tartalmazza).
***
BioPont klub indult májusban a Faluházban, amely a
környezettudatos, vegyszermentes életmódot tűzte ki
célul. Az előadásokhoz kapcsolódóan az egymástól tanulás módszerét alkalmazzuk. A havi rendszerességű
foglalkozások mellett célzott természetjárásokon veszünk részt, pl. gyógynövény-ismereti és gyűjtő túrán,
továbbá gyakorlatban is megtanuljuk a gyógynövények
feldolgozását.A részvétel díjtalan!

***
Moliére - A szerelem mint orvos
A Veresi Ifjúsági Színház tagjai 15-22 éves fiatalok.
Március 14-én mutatták be, és április 11-én megismételték (teltházzal) a Molière-komédiát, amit Ácsné
Csáki Ildikó rendezett. Általános iskolás csoportjai
évek óta sikerrel szerepelnek a Weöres Sándor Országos
Gyermekszínházi Találkozón, belőlük „gyűlt össze” az
elmúlt évek alatt a Színskála Stúdió társulata.
Május 29-én az erdőkertesi közönség előtt is bemutatják a darabot – reméljük, hasonló sikerrel.
***
Mikrokontroller klub működik a Faluházban!
Robot-, elektronikus játék-, lakásriasztó-, öntöző automatika-, látvány-elektronika áramkör építés. Mikrokontroller- és számítógép programozás. Linux alapismeretek. Bővebb információ a Faluház honlapján!

MEGHÍVÓ
az IDEGEN NYELVEN BESZÉLŐK KLUBJÁBA
Sok szeretettel várunk mindenkit, aki bármilyen idegen
nyelven ért, beszél illetve külföldön huzamosabb ideig
élt, hogy csatlakozzon baráti társaságunk által újra elindított idegen nyelven beszélők klubjába! A klubban
NÉMETÜL, ANGOLUL, KÍNAIUL és MAGYARUL

beszélő baráti társaság, kötetlen légkörben zajló beszélgetésekre invitál minden érdeklődőt.

ISKOLAI HÍREK
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Az ingyenes összejöveteleinkre a Faluházban kerül sor,
•
Utánpótlást nyújtson a sportmozgalom számára.
várjuk az elérhetőségeinken a jelentkezésüket.
•
Új lendületet vigyen a testnevelés oktatásába.
MINDEN ÉRDEKŐDŐT SZERETETTEL
VÁRUNK! BELÉPŐDÍJ NINCS!
2013 szeptemberétől első évfolyamon bevezetésre
A programjaink megtalálhatók Erdőkertes község hon- került iskolánkban a kölyökatlétika mozgásanyagának
lapján, a Faluház címszóra kattintva.
oktatása, beépítettük a testnevelési tanmenetbe.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A mozgásanyag megvalósításához, speciális eszközPallag Katalin csomag szükséges, amit meg is kapott iskolánk a Magyar
Kormánytól, amely 52 elemből áll. Ez praktikus, gyereVegyes vásárok a Faluházban
kek számára is jól kezelhető, színes, látványos szereket
tartalmaz.
l
Május 5.-én kedden, 9.00 - 11.30-ig;
(pl.: gátak hungarocellből, szivacsgerely, műanyag
15.-én pénteken, 14.00 - 16.00-ig;
bólyák stb.)
21.-én csütörtökön, 9.00 - 11.30-ig;
Felmenő rendszerben működik a program, így az idei
28.-án csütörtökön, 9.00 - 12.00-ig.
2014/2015-ös tanévben, már a másodikos gyermekek is
Június 04.-én csütörtökön, 9.00 - 11.30-ig;
heti egy vagy több testnevelési órán ezekkel az eszközök08.-án hétfőn, 14.00 - 16.00-ig;
kel dolgoznak. Az eszközök használata külön motiváló
18.-án csütörtökön, 9.00 - 11.30-ig.
erő a gyerekek számára.
A testnevelési órákon kívül, akit érdekel ez a mozgás2015. június 4-én 9.oo-14.oo óráig díjmentes anyag, szakkörre is járhat heti rendszerességgel.
l
látásvizsgálatot végez a Boróka Optika a Faluházban.
Tavasszal versenyeket szervezünk, melyre szívesen
Akciós ajánlat: szemüvegkeret - lencse csomagokat
jönnek tanulóink, hisz ismerik és szeretik az eszközöket
biztosítanak már 9.990.- forinttól.
és a feladatokat is. A program a csoportos foglalkozáso"Látásvizsgálatra bejelentkezni az alábbi telefonszákat helyezi a központba, vagyis nem az egyéni versenyemon tud: 0628 384-546"
ket, hanem a csapatszellemet erősíti. A csapat minden
Hollósi Jánosné tagja hozzájárul az eredményekhez úgy a futószámokban
(váltó), mint az egyéni versenyszámok összesítésével. Az
egyéni részvétel hozzájárul a csapateredményhez, és azt
a tudatot erősíti, hogy minden egyéni részvétel számít.
A Kölyökatlétika
Márciusban már az óvodások is kipróbálhatták tanuProgram valójában lóink egyik kedvenc eszközét a szivacsgátat, az iskolába
egy mozgásprogram, hívogató program keretén belül.
egy új szemléletű
Jó volt látni a jövő „gátfutóit.”
mozgásoktatás
és
képességfejlesztés az
Balázsné Pásztor Anikó
alsó tagozatos diátanító
koknak.

K ölyökat l é t ika

A program célja, lényege:
•
Megszerettesse a mozgást.
•
Aktív és egészséges életmódra neveljen azáltal,
hogy azok a gyerekek, akik megismerkedtek a kölyökatlétika mozgásanyagával, örömüket leljék a foglalkozásokon, és rendszeresen sportoljanak.
•
Az atlétikát vonzóvá tegye a gyerekek számára.
•
A legtöbbet gyakorolt mozgások, mozgásanyaga legyen.
•
Színes eszközrendszerével és szórakoztató mozgásprogramjával a gyerekek szívesen végezzék, és kedvet
kapjanak a további mozgáshoz.

e s é ly
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Nyári
tábor ozá s

a SZEDER Egyesület és
Gyermekjóléti szolgálat
közös szervezésében

Veresegyház Kistérség Esély
Szociális Al apell átási K özpont
a

2113 Erdőkertes, Fő út 51.
Tel/Fax: 06-28-595-045, Tel: 06-28-595-051
Házi segítségnyújtás Tel: 06-28-476-269
E-mail: esely@eselykisterseg.hu
Web: www.eselykisterseg.hu

T

ájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy idén is
megszervezzük nyári táborunkat.

Elért eredmények:
•
Balogh Flóra ének kategóriában I. helyezett ErA részletes programról május 10.-től a www. dőkertesről
eselykisterseg.hu vagy a www.szederegyesulet.hu honla•
Bancsók Anna vers kategóriában I. helyezett
pon olvashatnak.
Csomdáról
A táborra való jelentkezés 2015. június 1.-én 8,00•
Black and White tánccsoport tánc kategóriában
10,00 óráig lesz a gyermekjóléti szolgálatban.
I. helyezett Vácdukáról
A tábor díja továbbra is 7500,-Ft/ 5 nap.
•
Cigánytánc csoport tánc kategóriában II. helyeVárjuk jelentkezéseiket!
zett Vácegreseről
•
Kacsatánc formáció a zsűri különdíját kapta
Gratulálunk a versenyzőknek!
Nagyné Gódor Csilla
Tisztelt Lakosok!
intézményvezető
Tájékoztatom Önöket, hogy a Veresegyház Esély Kistérség Szociális Alapellátási Központ új szolgáltatást indít a térségben élő álláskereső-, munkahelyváltó lakosok
zeretnénk ezúton megköszönni a támogató csarészére.
ládoknak az önzetlen segítségüket, mellyel támoA 2015. június 10.-étől induló, heti rendszerességgel
látogatható tanácsadás az érdeklődőket képzett szakem- gatják a nehezebb körülmények között élő kisgyermekes
családokat. Így kaphatott 60 gyermek már harmadik éve
ber várja, aki támogatást nyújt:
•
Önéletrajz, jelentkezési anyagok elkészítésében mikulás csomagot, míg másokat tápszerrel, tejpéppel,
ruhával valamint játékokkal tudtunk segíteni. Köszön•
Állásinterjúra való felkészítésben
jük a Máltai Szeretet Szolgálatnak tartós élelmiszer
•
Önismeret fejlesztésében
adományait, mellyel évek óta támogatja a védőnőkön
•
Aktuális állásajánlatok felkutatásában
A szolgáltatást igénybevevők részére számítógép, keresztül a helyi családokat. 2014-ben 52 gyermek szeinternet, illetve telefon használatát az intézmény bizto- mészeti vizsgálata történt szakorvos által helyben és 18
gyermek kapott tőlük térítésmentesen szemüveget. Vasítja.
Erdőkertes, Fő út 51. szám alatt Szerdánként 14,00- lamint segítséget nyújtottak gyógyszer és segédeszköz
kiváltásában. A Nagycsaládos Egyesület segített egy
16,00 óráig vehetik igénybe a kistérségben élők.
Munkatársam, Pataki Krisztina várja önöket biza- család jogi képviseletében és segítésében.
lommal!

Áll á skeresőknek

Védőnői hírek

S

KI-MIT-TUD?

I

ntézményünk a SZEDER Egyesülettel közösen idén is megszervezte
Kistérségi KI-MIT-TUD versenysorozatát.
Sajnos idén nagyon kevesen jelentkeztek,
hogy megmérettessék magukat.
Az elődöntőket követően a döntő áprilisban volt
Veresegyházon.

Bölcsőde beíratási lehetőség

Az erdőkertesi gyermekeknek is lehetősége nyílt a
veresegyházi Meseliget Bölcsődébe felvételt nyerni 2015.
szeptembertől. Jelentkezési lap kérhető a Védőnői Szolgálattól, aminek beadási határideje május 15, melyet az
intézményvezetőnél kell leadni. A felvételről májusban
végén születik döntés, a szabad férőhelyek arányában.
Cseriné Szeredai Andrea és
Varga-Bokor Zsuzsanna védőnők

RENDŐRSÉGI HÍREK
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Az erdőkertesi Yang Tang
A Húsvéti
ellenőrzések
Do Kar ate Szak osztály
tapa sztal ata március 3-10-ig nemzetközi edzőtáborban vett részt Máltán.
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
2015. április 7. 15:36

19 személy vezetett ittasan.
Az elmúlt napokban a korábbi
évek gyakorlatához hasonlóan a Pest
megyei rendőrök is közúti ellenőrzéseket tartottak, melynek keretében
kiemelt figyelmet fordítottak az ittas
állapotban közlekedő, szabályszegő
gépjárművezetők forgalomból történő kiszűrésére és ez által a közlekedési balesetek megelőzésére.
A Pest megyei rendőrök az intézkedések során 2195 közlekedő
ittasságát ellenőrizték, akik közül 19
személy vezetett járművet alkoholos
befolyásoltság alatt. A vezetői engedély helyszíni elvételére kilenc esetben került sor.

R e nd őr - é s T ű zoltón a p
C e g l é de n

A

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság és a Pest Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
2015. május 3-án Cegléden, a Kossuth téren rendeztei meg a Pest megyei Rendőr- és Tűzoltónapot.
A programot 9 órakor a Tűzoltó Zenekar nyitotta meg. A kora
délutánig tartó programok között
szerepelt az Abonyi Mazsorettek
táncbemutatója, intézkedéstaktikai
bemutató, kutyás bemutató, rajzverseny, kerékpáros ügyességi verseny
és bűnmegelőzési vetélkedő is.
Az érdeklődők betekinthettek a
bűnügyi technikusok munkájába,
valamint fegyverbemutató várta a
programra kilátogató állampolgárokat.

Az új technikai eszközök mellett
veterán rendőrautókat és korhű ruhába öltözött rendőröket is láthattak.
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai
tűzoltási bemutatót tartaottak, a
gyerekek és a felnőttek egyaránt
kipróbálhattták az emelőkaros tűzoltó autót.

EGÉSZSÉG
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Ki a legjobb a
megyében?
– Véres helyzetek a Madách gimiben –

L

ovagi játékokhoz kapcsolódó verekedés, parti
buszos karambol és kerti munkálatokból eredő
áramütéses baleset. Csak néhány a 2014. évi elsősegélynyújtó verseny gyakorlati feladataiból. Idén Vác városa
adott otthont a Magyar Vöröskereszt által 44. éve,
minden évben megrendezésre kerülő, Felmenő Rendszerű Országos Elsősegélynyújtó Verseny Pest megyei
fordulójának. A versenyen általános -, középiskolai-, és
felnőtt csapatok mérték össze tudásukat az elsősegélynyújtás területén elméletben és gyakorlatban egyaránt.
A „véres” szakmai rendezvény idén a helyi Madách Imre
Gimnázium falai között valósulhatott meg április 25-én,
szombaton.
A helyszín adottságait és lehetőségeit kihasználva élmény dús versenyre készültek a szervezők, azzal a
céllal, hogy megmutassák: az elsősegélyt megtanulni
gyerekjáték, arra bárhol és bármikor szükség is lehet. A
vetélkedő előkészületei február eleje óta tartanak, ahol
90 versenyző és egy közel 100 fős szervezői, imitátori és
logisztikai stáb biztosította a megyei szervezet 2015-ös

Ha si hízá s ellen
ezeket fogyaszd reggelire, hogy beinduljon az anyagcseréd
Nem szeretnél pocakot ereszteni? A következő ételeket fogyaszd!
A hasi hízás az esetek többségében a lelassult anyagcsere, a
helytelen táplálkozás és a felborult vízháztartás következménye. Ezek
helyreállításához fontos, hogy több rostot és kevesebb sót fogyassz.
Az étrended megváltoztatásával ráadásul nemcsak az alakodért, de az
egészségedért is sokat teszel, tulajdonképpen kipucolod a szervezetedet.
Megmutatjuk, milyen ételeket egyél reggelire, hogy célt érj!
w A jó napindításhoz elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű
és minőségű reggeli, de hogyan tudunk nap mint nap tápanyagokban
dús falatokat készíteni a kicsiknek? Tudj meg többet a kiegyensúlyozott
táplálkozásról, és induljon vidáman a család napja!
w A fekete retek igazi vitaminbomba, ráadásul káliumot tartalmaz, ami segít a vízháztartás helyreállításában. A gumójában található
mustárglikozidok az emésztést, a belek és a gyomor mozgását serkentik,
felélesztik az anyagcserét. Nyersen fogyaszd!
w Rostban és vitaminokban gazdag, salaktalanító és immunerősítő hatású a savanyú káposzta. Átmossa a beleket, helyreállítja a bélflórát
és a zsíranyagcserét, a benne található magnézium, a vas, a kalcium és
a kálium segítségével.
w A lelassult anyagcsere egyik leghatékonyabb serkentője a lenmag, amely folyadék hatására megduzzad és síkossá válik, így fokozza
a bélműködést. Ezért a lenmag mellé fontos, hogy legalább napi két liter

w

rendezvényének megvalósulását.
Az idei versenyszituációk az iskolai közösségi élethez
és az abból eredő veszélyhelyzetek megoldásához kapcsolódtak kilenc állomáshelyen, ennek megfelelően valósághű, a baleseti-szimuláció módszerével megvalósuló
kárhelyek valamint elméleti illetve játékos és pihenő állomások váltották egymást.
Az elsősegélynyújtó készségek fejlesztését a balesetiszimuláció alkalmazásával tették lehetővé. A módszer
használata során a realisztikusan ábrázolt sérüléseken
kívül az áldozat viselkedését, ellátásra való reakcióját, és
a baleseti helyszín valamennyi jellegzetességét egyaránt
bemutatták. Céljuk a baleseti helyzetből adódó sérülések, viselkedési formák és a helyes beavatkozási protokoll preventív szemléltetése volt.
Megyesi Judit s
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete
vizet is igyál! Diétádba is beiktathatod.
w A cékla rendkívül hatásos méregtelenítő szer, amely bélerősítő és anyagcsere-fokozó hatással bír, köszönhetően a benne található
betainnak, amely a zsírlebontásban is segít. Káliumot is tartalmaz, amely
a megfelelő vízháztartásért felelős.
w Bár a körte nem tartalmaz túl sok vitamint és ásványi anyagot,
rostot viszont annál többet, ha anyagcsere-problémáid vannak, mindenképpen fogyaszd rendszeresen a gyümölcsöt! Szintén van benne kálium,
így a vízháztartást is helyrebillenti.
w Az aludttej is kiváló táplálék hasi hízás ellen, ugyanis gyorsítja az anyagcserét, probiotikum-tartalma miatt pedig még a bélflórát is
helyreállítja. Emésztéskönnyítő hatása miatt remek ellenszere a puffadásnak.
Furrás: femina.hu

á l d á s , b ékesség !
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gyre többször hallunk olyan híreket,
amelyeket nem szoktunk meg mostanában. A világ más részein történnek olyan
szörnyű események, amelyek miatt el tudunk
keseredni. Már, ha belegondolunk.
Mi meglehetősen kényelmes életet
élünk itt, Európában. Persze ebben nem
mindenki értene velem egyet. De az, hogy
okostelefonok lógnak a testünkön, hogy szabadok vagyunk, és oda megyünk, ahová csak
szeretnénk – „mindössze” a pénzünk szab
határt, az, hogy abba a templomba megyünk
be, vagy éppen nem megyünk, mert valami
nem tetszett (esetleg beszéltünk olyannal,
akinek nem tetszett valami, ezért nekünk
se), szóval ezek mind azt mutatják, hogy
nagyjából azt teszünk, amit szeretnénk.
El sem tudjuk képzelni, hogy milyen,
amikor ez nem így van. Amikor nem hihetünk azt, amit akarunk. Amikor nem ehetünk, mert nincs, de még a boltban sincs,
és a szomszédnak sincs. Ezért vagy elmenekülnek olyan helyekről az emberek, vagy megbékélnek a helyzettel,
és keresik a vigasztalódásukat. Mostanában szinte hetente hallunk a
Földközi-tengerbe fulladt menekültekről, méghozzá nem is akármilyen
mennyiségben elveszett menekültekről. Halljuk, és az Interneten keresztül akár láthatjuk is, még filmekben is, hogyan végeznek ki élő embereket
határozott és kemény mozdulatokkal. Majdnem, mintha a középkorban
vagy az ókorban lennénk, mikor a falu közepén, vagy más nyilvános
helyen elevenen hajtottak végre halálos ítéletet, és a gyerekektől kezdve
akárki végignézhette. Most is így van ez, ehhez jó eszköz az Internet.
Vajon Erdőkertesen hány alsós gyerek nézett végig kivégzéseket? Nem
filmekről van szó (gyermekkoromban sokan voltak felháborodva olyan
filmek miatt, ahol a néző sok halált láthatott, és megszokhatta magát
a tényt, és számolták a hetente megnézhető „halálszámot” is, bár ott
csak eljátszották a halált a színészek, dublőrök). Sokkal megrázóbbak
ennél a valóságos filmek, videók, telefonos felvételek. Most újra fel lehet
tenni a kérdést, hogy mire vezet a következő generációk számára, hogy
ennyi valódi halált lát, annak pedig a látványos változatából. Én nem
néztem még meg, hogyan fejezik le az Iszlám Állam katonái áldozataikat. Szaddam Husszein felakasztását megnéztem pár éve a YouTube-on,
és sokáig köszöntek vissza azok a képek gondolataimban. Talán sokan
emlékeznek még Nicolae és Elena Ceausescu kivégzésére is. A rendszerváltás egyik szimbólumává is lettek azok a képsorok is.
Manapság 8-10 éves gyerekek, szörfözgetve a világhálón, bármit
megnézegethetnek. Meg a nagyobbak is. Nem lesz ennek hatása? De,
biztos. Most már nemcsak a „távoli” Amerikában, hanem Spanyolországban, Dániában, de akár közelebb is hallunk – hallhatunk diákmészárlásokról. Melyik lesz az első magyarországi iskola? – kérdezhetnénk.
De már vannak is hajmeresztő gyermekbántalmazások, rettegve fekvő
és/vagy ébredő iskolásaink, akiket terror alatt tartanak osztálytársaik.
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Nem kell messzire mennünk.
Ennek a cikknek az a címe, hogy áldás, békesség. Most újra elolvasva, egészen más megvilágításba kerülnek ezek
a szavak. Mert a világban mintha minden
a félelemről, az agresszióról és a beteges
nyilvánosságról szólna, ezek a szavak
pedig egy másfajta erő megnyilvánulásai.
Áldás és békesség. Miért nem menekülnek
el keresztyén testvéreink az Iszlám Állam
területéről? Miért vállalják, hogy elkaphatják őket? Honnan van ennyi békességük?
Miféle erő az, amely a reális rettegés helyett békességet ad ilyen helyzetben is?
Sőt, honnan veszik egyesek a bátorságukat, hogy a halálos fenyegetettség ellenére
is odamenjenek, és beszéljenek Jézusról?
Ez nem emberi erő, ez az Isten Szentlelkének emberfeletti ereje. Mert az Isten
nem pár évre vagy évtizedre tervez. Neki
örökkévaló céljai vannak. Van, amikor
nem lehet más tenni, mint odamenni, és
beszélni, és beszélni, és szeretni, és tenni másokért. Erről szól a keresztyénség. Nem arról, amit sokan gondolnak, illetve sokan tesznek.
Hogy tudniillik elgondolkodva meghallgatni nagy ünnepeken pár lelkészi
gondolatot, vagy azt sem, és túlélni, de nem Krisztust követve, hanem
igyekezve a boldogság cseppjei után, szeretni akarva, de a végén mindig
kiderül, hogy magunk körül forgunk. Az egész társadalom. És kiderül,
hogy nem tudunk szeretni, nem értettük meg, hogy mit jelent odaadni
magunkat. Nem tudunk lemondani, átvállalni, hanem a gazdagodást, a
négymilliárdos nyereményt, a vágyakat szeretnénk átélni. De a végén
ennek is kiderül, hogy valami nem működik.
„Egyedül nem megy” – nemcsak az ének mondja, hanem a Biblia is.
De hiszen éppen ezért töltötte ki Isten az Ő Szentlelkét az első pünkösdkor, hogy ne legyünk egyedül. Mert ha nem vagyunk magunkban, akkor
más szembenézni a betegséggel, a társtalansággal, vagy akár a halállal
is. Mert minden más megvilágításba kerül.
Áldás és békesség. Ennyi elég. Ha áldás és békesség van, akkor van
erő is, akkor van boldogság is, akkor indul az élet. Ezt kívánom, hogy
keressük az Isten áldását, és akkor lesz békességünk ahhoz, hogy jól
tudjunk szeretni, ráadásul az vissza is fog hatni ránk. Jézus éppen ezért
jött, ezért adta önmagát, ezért halt meg: értünk.
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” János
evangéliuma 3,16.
Ámen!
Gergely Ferenc Barnabás
erdőkertesi református lelkész
06-30/40-56-173; gfbarna@gmail.com
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Április 11.

A

mai Bozsik Tornán 16 csapat vett részt,és ugye hivatalosan nincs
az eredmény számolva, de a mai lebonyolítasi rendszer adománya
volt,hogy jegyezni kellett a mérkőzések eredményét. Nos! A csoportban
az első találkozón egy nagyon jó meccsen kikaptunk a Turától 2:1 re,
majd Veresegyház ellen sikerült behúzni az első győzelmet 2:0 arányban.
Itt megjegyezném, Andi Zsolt kollégám fiatalabb csapatot szerepeltett és
kis csapata nagyszerűen teljesít minden héten. A csoport 3. meccsén a
Főnix elleni 0:0 azt jelentette, hogy a második helyen bejutottunk a
négy közé. Az elődöntőben Veresegyház II. csapata lett ellenfelünk és
itt is kijött a korkülönbség javunkra, győzelmünk döntőt ért. Következett
ismét az a Turai csapat, akivel mindig szoros meccset játszunk, de egy
döntetlen mellett eddig nyolc vereséget szedtünk össze. Ma összejött az
álmunk, srácaim nem mindig jól, de hatalmas szívvel, hihetetlen alázattal
és lelkesedessel léptek pályára és Obbágy Gergő két góljával 2:0 arányú
győzelmet arattunk. Játékosaim a végén örömtancot jártak és a szülők
tapsát kiérdemelve emelt fővel jöttek le a pályáról. Szenzációs érzés
volt, és könny szökött szemembe, mert ezek a kis emberek hihetetlen
erőfeszítés árán jutottak el idáig. Úgyhogy hatalmas köszönet nektek
srácok, élmény ezt megélni veletek! A második csapatban sajnos kéztörést szenvedett Balázs Goldschmied, csapatunk jobbulást kíván neki, és
visszavárjuk minél előbb!
Április 26.

Tóth Bence szerezte. A csoport 2.mérkőzésén a Főnix csapatàval ismét
döntetlen lett a végeredmény 0:0, hozzátartozik a találkozóhoz hogy
kitünően jàtszottunk,rengeteg helyzetet kidolgoztunk de hiányzott az a
pici plusz ami a győzelemhez kellett volna. Következett a Tökmag SE
elleni meccs,ahol nyernünk kellett ha a 4 közé akarunk jutni és egy jó
meccsen Szokola Zsombor és Teszár Dominik góljaival 2:0 győzelmet
arattunk. Az elődöntőben a Dány csapatával egy kiélezett találkozón
Obbágy Gergő utolsó pillanatban szerzett találatával döntőbe jutottunk
1:0. A döntőt Tura csapatával vívtuk,ismét el lehet mondani hogy két
azonos képességű gárda feszült egymásnak,sajnos egy szerencsétlen potyagól eldöntötte a találkozót 0:1 és így be kellett érni az összetettben
a második hellyel. A "B" csapat a csoportban mind a három meccsén
döntetlent játszott Püspökszilágy 2:2; Zsámbok 0:0; Dány 1:1 és a csoportból tovább jutva a Veresegyház 2.csapatát 1:0 ra legyőzve várhatta
az alsóházi döntőt a Hévízgyörkkel. A csapat az utolsó meccsen is becsületesen játszott és Faragó Balázs góljával 1:0 győzelmet aratva az
öszetett 9. helyén de az alsóházat megnyerve végzett. Elmondható hogy
minden métkőzésen ami döntetlennel zárult,sokkal több Juhász Andor:
helyzetünk volt, ám a hely- ANYÁK NAPJÁRA
zetkihasználás nem volt az
ogazi. De! Játékban és ambí- Nekem Te vagy az örök
cióban óriásit lépett előre ma A kedves - nedves dajka
a B csapatunk! Gratulálok Az Édesanyám, akinek
minden játékosnak,a mai Legszebben szól az ajka
teljesítményre büszkék lehettek! Köszönjük a szülőknek Most újra légy itt velem
hogy ismét szép számmal Izgatottan ver a szívem
elkísértek minket,reméljük Elfoglalom élet-helyem
sikerült egy szép napot sze- Anya lesz a vágyott nevem
reznünk nekik! Srácok csak
így tovább, ma ismét jó volt Édesanya néven látlak
közöttetek lenni! Kedden Életadó nagy csodának
Édesanya néven várlak
edzés!
Csizmadia Balázs Gyermekemnek e világnak

BA R ÁTSÁ G
Kedves Erdőkertesi Nyugdíjasok!
ár 40 éve működik a Nyugdíjas
M
Klub. Ha szeretnétek jól érezni magatokat, szerettek beszélgetni, kártyázni,

A

mai U 11-es Bozsik Tornának Galgahévíz adott otthont. Erdőkertes ismét két csapattal tudott kiállni,amit már önmagában is elég
nagy sikerként lehet elkönyvelni. A mai tornàn 16 csapat versengett
egymással 3 jàtéktéren. Az "A" csapat egy rangadóval kezdte a napot
hiszen a legutóbbi döntő ismétlődött meg a Tura csapatàval. Két egyforma csapat igazsàgos döntetlent jàtszott 2:2, a gólokat Kovács Vilmos és

kirándulni, fürdőbe járni stb..., akkor köztünk a
helyetek!
Összejöveteleinket minden szerdán a Faluházban
tartjuk. Szeretettel várunk minden nyugdíjast!
Bence Kálmánné Vera
klubvezető

A Föld napja
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Valahol
Európában

A zene - az kell...
Sok, nagyon sok szereplős színművel érkeztek Erdőkertesre a Thália Tanoda színművészei, leendő színművészei, szereplői, tanárai, betanítói, kellékesei, öltöztetői,
kosz-sminkesei, és mindenki akinek munkája, figyelmessége, tehetsége szükséges egy színházi vizsgaelőadás sikeréhez. Hasonlóképpen rendhagyó volt az
érdeklődő közönség is, hiszen kibővült a nézőtér az izguló, aggódó, büszkélkedő szülői, rokoni, baráti körrel.
A háborúkról, legfőképpen a világháborúkról, és így
a második világháborúról is sajnálatosan és szívszorítóan sok mindent el lehet, és el kell mondani. Így
adódott, hogy most a gyereksorsok, a gyereknézetek,
a gyerekkapcsolatok kerültek felszínre. A háborús évek
utáni friss sebek talán még fájóbbak lettek a gyermekhalálok becsempészésével a színházi világ kikapcsolódást ígérő misztikus hangulatába. De az évtizedek azt
mutatják, hogy a fájdalom-felejtés elkerülésére szükség
volt, és van a Valahol Európában bemutatására itthon
és a világban, ahol összeszámolhatatlan helyen és műfajban láthatták, hallhatták már a nagy sikerű magyar
alkotást: Dés-Horváth-Korcsmáros-Böhm-Nemes műve
nyomán.
„Lehet egy dal, vagy ritmus, vagy zaj, egy árva hang,
egy jel, a zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse adjuk fel! Mert a jó, a rossz csak szó, olyan, ami sokszor változó, de egy ismerős hang, az megmarad, máris
érzed hogy védve vagy, a dal egy biztos hely ! A zene
az kell, mert körülölel, és nem veszünk majd el. Ha van
elég szív, az sokat segít, mert úgysem adjuk fel. . .„
Erdőkertes színházi közönsége ezúttal musical műfajban csodálhatta meg a pénteki előadást. Sok mindenben újszerűen, látványosan, mozgalmasan, a gyermeki
fáradhatatlanságot, pajkosságot kihasználva pergő
ritmusban elmondva, bemutatva, eljátszva a szomorúságot, hogy Kuksit lelőtték, és nekik (nekünk) mégis
élni kell. A történet valóságos és tragikus, a felidézése,
művészi és megható. A vizsga sikerült! A meghajlásnál
felzúgott a közönség taps – mindenkinek szólva, a tekintetek találkozásánál felzúgott a vastaps, az ünnepelt
művészjelöltek, és az izgalomban is örvendő hozzátartozók gondolatváltásában.
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